BUON GIORNO – VÁŽENÍ PŘÁTELÉ !

Tímto typickým italským pozdravem si Vás dovolujeme přivítat na naší společné cestě na
ostrov plný vůní, zeleně, úrodných vinic a citrusových hájů, starobylých městeček rozesetých po úbočí
sopky – Monte Epomeo, na ostrov s krásnými písečnými i divoce romantickými plážemi, ale především
s blahodárnými paprsky hřejivého slunce, doplněnými zázračnými termálními prameny.
Je to kouzelný ostrov, jehož břehy omývá Tyrhénské moře a krátká vzdálenost jej odděluje od
Neapole a známého ostrova Capri. Na nejjižnějším cípu ostrova Sant Angelo se rozkládá údajně
nejkrásnější a nejdelší pláž ostrov – Maronti. Nad ní pak leží termální Afroditiny a Apollonovy zahrady.
Největší termální park ostrova ale nese jméno samotného Posseidona a najdete ho poblíž pláže Citara.
Ischia je jediné místo na světě, kde člověk společně s přírodou vytvořili krásu, která vrací sílu a dává
chuť žít.
Věříme, že naše letošní nabídka na Vaši dovolenou, prožitou na tomto zajímavém a u nás málo
známém termálním ostrově, Vám dopřeje mnoho krásných a nezapomenutelných chvilek.
Aby Vám „Vaše cesta za sluníčkem“ opravdu vyšla, přeje cestovní kancelář
Monatour

Ostrovní inspirace
Všechno začíná v hlavním městě ostrova: v Ischia Porto Vás přivítají temperamentní a vřelí
ostrované a v Ischia Ponte Vám učaruje symbol ostrova – Aragonský hrad. Sem se určitě zatoulejte a
rozhodně zavítejte na večerní promenádu Via Roma s typickými kavárničkami. Třeba ochutnáte
skleničku sladkého limoncella.
Ovšem Ischia je nejkrásnější v posledním červencovém týdnu, kdy všichni slaví svátek sv. Anny a
svátek moře (Sagra del Mare) s barevným lodním procesím. Při toulkách ostrovem zavítejte do Lacco
Amena, kde Vás překvapí sopečný hřib Il Fungo a prozradí Vám zajímavou legendu o mladých milencích.
A pak již je tady starobylé Forio s kouzelnými kostelíky, jimž vévodí Santa Maria del Soccorso. Právě
odtud můžete sledovat před západem slunce ojedinělý přírodní úkaz - zelený paprsek. Nelze vynechat
zátoku Baia di Sorgetto s horkými prameny, z nichž některé mají teplotu až 80°C. Nebojte se, že jsou
příliš horké, mořská voda je ochladí.
Je tu poledne a máte hlad? Byl by hřích neochutnat typickou ostrovní specialitu – králíka po
ischitánsku – zastavte se ve vesničce Panza v restauraci Da Luca, kde Vám připraví toho nejbáječnějšího.
Zajímá Vás, jak si užívali lázně staří Římané? Připojte se k naší malé výpravě do římských Cava
Scura. A ptáte se, čím jsou významné? Jsou vytesány do sopečného tufu a pramen, který je napájí má prý
omlazující účinky. Nevěříte??? Il sole, il mare, acqua termale... vítejte na Ischii!

MALÉ INFO O ISCHII

Ischia je italský ostrov v Neapolském zálivu, součást Kampánského souostroví. Jde o osmý největší ostrov
v Itálii, má téměř kruhový tvar, od neapolského přístavu je vzdálen asi 33 kilometrů. Ostrov je
vulkanického původu tzv. Flegrejských polí, kam patří i Neapol, Vesuv, Pozzuoli a Solfatara. Povrch
ostrova je převážně hornatý, nejvyšší hora ostrova je Epomeo s výškou 789 m n. m. Ostrov je v zemských
hlubinách propojen s 35 kilometrů vzdáleným Vesuvem a dodnes se sopečná činnost na ostrově v
různých formách výrazně projevuje, především termálními prameny.
Rozloha:
Obyvatelstvo:
Hlavní město:
Tradiční pokrm:
Tradiční nápoj:
Tradiční suvenýr:
Svatá patronka:
Svátek:
Tanec:

47 km2
60.000
Ischia (Porto/Ponte)
coniglio alla cacciata (králík na divoko)
limoncello
keramická amfora
San Giovan a Santa Anna
26. 7. Sagra del Mare (Svátek moře)
N´drezzata

Mona tipy
1. Aragonský hrad – symbol ostrova, sídlo králů slibujících oddanost a věrnost ostrovu
2. Poseidonovy zahrady – výjimečný termální park s bazény, jež mají zázračnou moc léčit
3. Hřib „Il Fungo“ – ojedinělý přírodní úkaz, který vytvořila vzájemná síla vulkánu a lásky
4. Maronti – nejdelší pláž ostrova, pokrytá stříbřitým pískem, zvoucí k romantickým procházkám
5. Soccorso – zářivě bělostný kostelík na skále, kde nejen filmoví „Nebožtíci“ přejí lásce

Velvyslanectví ČR
Via dei Gracchi 322, 00192 Roma
Vedoucí úřadu:
Provozní hodiny:
Úřední hodiny pro veřejnost:
Telefon:
Fax:
Nouzová linka:

PhDr. Petr Buriánek
Po – Pá 07.45 – 16.15
Po – Pá 09.00 – 12.00
+39 06 360 95 71-3
+39 06 324 44 66
+39 335 310 450

Honorární konzulát ČR
Corso Umberto I, 275, 80138 Napoli
Vedoucí úřadu:
Dr. Angelo Ruoppolo
Úřední hodiny pro veřejnost:
Po – Pá 10.00 – 12.00
Telefon:
+39 081 268 784
Fax:
+39 081 267 336

DOVOLENKOVÝ PROGRAM
*) ceny nezahrnují vstupy do navštěvovaných objektů (není-li uvedeno jinak)

OKRUH OSTROVEM (půldenní) - Oblíbený polodenní výlet s návštěvou nejzajímavějších míst ostrova.
dospělí
cca 18,00 €
DOPORUČUJEME
LODIČKOU KOLEM OSTROVA - (celodenní s jídlem a koupáním) - Nechte se pozvat na překrásný výlet kolem
ostrova, při ochutnáte ty nejlákavější speciality místní kuchyně a okouzlí Vás nádherné zátoky, do kterých se jinak
než lodičkou nedostanete. Díky tomuto výletu zjistíte, proč se všichni na tento kouzelný ostrov tak rádi vracejí.
dospělí
cca 45,00 €

AMALFI A POSITANO lodičkou - Čarokrásné pobřeží opěvované v mnoha literárních dílech poznáte během
plavby do Amalfi a Positana. Malebné městečko Positano Vás nadchne svými pitoreskními uličkami, připomene
živý betlém, protože je vytesáno do skal. Nezapomeňte navštívit chrám Santa Maria delle Grazie. Po romantické
procházce Positanem se vydáte do krásného města Amalfi, kde odhalíte tajemství katedrály Sv. Ondřeje.
dospělí
cca 43,00 €

POMPEJE A VESUV - Celodenní výlet začíná brzkým ranním transferem do přístavu Ischia Porto. Po trajektu do
Neapole nejprve navštívíte světoznámé Pompeje (vstupné 11,- €). Vás čeká výjezd na Vesuv do výšky 1.000
m.n.m. a následně pěší výstup s převýšením 277 m. Po návratu do Neapole projížďka centrem města.
cca 55,00 €
dospělí

OSTROV CAPRI – Poznejte ostrov, který mnozí považují za jeden ze sedmi divů světa; nenechte si ujít prohlídku
Villa San Michele s nádherným parkem, kostelíka San Michele s nádhernou majolikovou podlahou; po obědě
prohlídka obce Capri s náměstíčkem „La Piazzetta“, procházka do veřejného parku s pohádkovými výhledy na
skalnaté obry „Faraglioni“ a nejkrásnější uličku vystavěnou do mohutných skal „Via Krupp“.
dospělí
cca 56,00 € z přístavu
cca 62,00 € včetně transferu z hotelu do přístavu

BAIA – ZA TAJEMSTVÍM HLUBINY - Láká vás tajemství ukryté na dně moře Neapolského zálivu? Vydejte se s
námi do městečka Baia poblíž Pozzuoli, kde se nachází unikátní památky pod mořskou hladinou, pojeďte s námi
do míst, kde se nacházela vila císaře Claudia. Můžete se těšit také na návštěvu Flaviova amfiteátru v Pozzuoli nebo
Sibyliny jeskyně v Cumě či Hradu ve městě Baia. Návrat v pozdních odpoledních hodinách.
dospělí
cca 45,00 €

PĚŠÍ PROCHÁZKA NEAPOLÍ – Celodenní procházka italského přístavního města začíná u hlavního kostela
Svatého Gennara, dále po známé uličce Spaccanapoli (ulička betlémů), kostel Svaté Kláry a jeho klášterníyzahrady;
odpoledne nakupování na hlavní obchodní třídě Via Toledo a prohlídka města (nejkrásnější náměstí Plebiscito,
bazilika Svatého Františka, divadlo San Carlo, skleněná galerie Umberto, hrad Maschio Anioino, radniční náměstí).
dospělí
cca 42,00 €

ARAGONSKÝ HRAD - Dopolední výlet do Ischia Ponte s možností návštěvy Aragonského hradu (vstup 10,- €).
dospělí

cca 15,00 €

TERMÁLNÍ ZAHRADY – Osvěžte své tělo a ozdravte svou mysl v jedinečných ischitánských termálních zahradách:
Posseidonovy zahrady – celodenní vstupné
Posseidonovy zahrady – odpolední vstupné (po 13. hodině)
Negombo
Afrodite
Apollon

dospělí cca 30,00 €
dospělí cca 25,00 €
dospělí cca 32,00 €
dospělí cca 27,00 €
dospělí cca 27,00 €

děti cca 15,00 €
děti cca 12,50 €
děti cca 18,00 €

děti nemají přístup do termální části

VÍTE, ŽE...

Tradičním ostrovním likérem je limoncello. Získává se z
extraktu získaného z citronové kúry naložené v alkoholu.
Můžete si ho přivést domů jako suvenýr, a nebo si ho
můžete připravit i doma. Budete potřebovat kůru z ½ kg bio
citronů, ze kte ré odstraníte hořkou bílou slupku. Kůru
vložíte do skleněného džbánu, přidáte 400 g cukru, 3 dl 80
% alkoholu a 4 dl vody. Dobře promícháte, vršek zakryjete
alobalem a necháte 15 dní odležet v chladu a tmě. Po 15
dnech tekutinu přefiltrujete a necháte ještě týden
odpočinout.

Ischia je vulkanickým ostrovem, protože právě činn ost
dnes již neaktivních vulkánů ho vytvořila. Pokud ovšem
ostrov nevytvořil Tyfon, vůdce kyklopů, kterého Jupiter
připevnil k mořskému dnu lávovou horou. Tyfon se
několikrát neúspěšně pokoušel vysvobodit. Jeho vzteklý
dech a řev vytvořil kopce a vulkány, jeho slzy daly
vzniknout termálním pramenům, jimž dal bůh Apollon
léčivou moc. Venuše dojatá jeho utrpením, utkala jemný
stříbrný šál, kterým pokryla ostrov krásnou zahradou míru
a kouzel.

Jedním z nejoblíbenějších ostrovních svátků je svátek Svaté Anny (26.
července). Taktéž se mu přezdívá Sagra del Mare (Svátek moře). Součástí
oslav je plavba neuvěřitelně vyzdobených lodí mezi Aragonským hradem a
skalisky Sv. Anny. Soutěží se o nejoriginálnější výzdobu loďky.
Nejočekávanější chvílí oslav je simulace hořících stěn hradu, jenž má
připomínat útoky pirát ů. Vše končí velkolepým ohňostrojem.

Mezi termálními lázněmi vynikají na ostrově Poseidonovy
zahrady. Poseidon je starořeckým bohem moře a vodního
živlu. Je to syn Kronův a Rheiin, ale hned po narození ho
jeho otec snědl stejně jako všechny jeho sourozence, kromě
nejmladšího Dia. Ten když dospěl, donutil otce všechny děti
vyvrhnout. Poseidonovou zbraní se stal trojzubec, sloužil mu
k rozpoutání bouří a zemětřesení. Při dělení světa mezi tři
Kronovy syny mu připadla mořská říše.

VÍTE, ŽE...

Přirozenou dominantou ostrova je bývalá sopka, dnes
hora - Monte Epomeo. Dosahuje nadmořské výšky 787
m n. m. Leží ve středu ostrova a odměnou za výstup k
vrcholu je nádherný výhled na většinu Ischie, Neapolský
záliv a Flegerská pole. Ostatně ono samotné slovo
Epomeo, které pochází ze starověkého Řecka, znamená
rozhlížet se. Pod vrcholem hory můžete navštívit kostel
San Nicola, který je do skály vysekán.

Roku 1972 vstoupil na stříbrná plátna kin film Avanti!, který se na
ostrově Ischia natočil režisér Billy Winder, držitel sedmi Oscarů. V
Česku se tato romantická komedie objevila pod názvem „Nebožtíci
přejí lásce“. Jack Lemmon v roli starostlivého syna přijíždí pro tělo
svého otce, který zahynul v Evropě. Po příjezdu do Itálie však zjišťuje,
že jeho otec nebyl zdaleka takové neviňátko, jak se tvářil...

Za španělské nadvlády trápili ostrov časté nájezdy
pirátů. Aby před nimi ochránil město, nechal
španělský král Alfonso V. Aragonský v 15. století
postavit na ostrůvku u pobřeží Aragonský hrad
(Castel Aragonese). Roku 1438 spojil mostkem
ostrov s pobřežím. Celý hrad obklopují majestátní
hradby. Můžete navštívit jeho zajímavý interiér a
potěšit se výhledy na celý ostrov. Městečko pod
hradem je plné křivolakých uliček, které také stojí za
prozkoumání.

Na ostrově je typickou specialitou králík po ischitánsku,
který je připravován s česnekem, feferonkami, trochou
rajčat v oleji a s bílým vínem. Nedaleko Ischie, v
Neapolském zálivu, se zrodilo národní italské jídlo - pizza.
Úplně poprvé ji připravil pekař Don Raffael Esposito, který
ji připravil u příležitosti návštěvy italského krále Umberta
I. v roce 1829. Pojmenoval ji podle chotě krále – královny
Margherity. Pizzu připravil ve vlasteneckém duchu, tak
aby se co nejvíce podobala italské vlajce. Červená
rajčata, bílá mozarella a zelená bazalka.

TROCHU ITALŠTINY NA CESTU

Ahoj!
Dobrý den
Dobrý večer
Dobrou noc
Nashledanou
Sbohem
Jak se máš/máte?
čaj
káva
mléko
víno
pivo
džus
chléb
voda
ovoce
zelenina
ryby
zmrzlina
pomeranč
jablko
jahoda
malina
broskev
vepřové
kuřecí
hovězí
šunka
rajče
okurka
sýr
jogurt
dort
koláč
šlehačka
olivy
loď
autobus
auto
vlak
letadlo
letiště
zastávka

Ciao
Buon giorno
Buona sera
Buona notte
Arrivederci
Addio
Come stai?
tè
caffè
latte
vino
birra
succo
pane
acqua
frutta
verdura
pesce
gelato
arancia
mela
fragola
lampone
pesca
maiale
di pollo
bovino
prosciutto
pomodoro
cetriolo
formaggio
yoghurt
torta
crostata
panna
olive
nave
pullman
macchina
treno
aereo
aeroporto
stazione

jeden
dva
tři
čtyři
pět
šest
sedm
osm
devět
deset
jedenáct
dvanáct
dvacet
sto
tisíc
Pomoc!
děkuji
prosím
není zač
policie
lékař
nemocnice
pojištění
peníze
bankomat
pošta
známka
moře
pláž
hotel
recepce
pokoj
světlo
ručník
polštář
klimatizace
klíč
výtah
restaurace
cukrárna
pekárna
směnárna
banka

uno
due
tre
quattro
cinque
sei
sette
otto
nove
dieci
undici
dodici
venti
cento
mille
Aiuto!
Grazie
Per favore
Di niente
polizia
medico
ospedale
assicurazione
soldi
bancomat (atm)
posta
fancobollo
mare
spiaggia
albergo
reception
stanza
luce
asciugamano
custino
climatizzazione
chiave
ascensore
ristorante
pasticceria
panetteria
cambio valute
banco

